
Za minutę książka... 

REGULAMIN KONKURSU  

§ 1 

Organizator 

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Promocja czytelnictwa. 
2. Kształtowanie aktywnych postaw wśród młodzieży. 
3. Zainspirowanie i zachęcanie wychowanków do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i 

podjęcia samodzielnych wyborów w zakresie twórczości filmowej. 
4. Konkurs przeznaczony dla młodzieży ponadgimnazjalnej burs i internatów województwa 

podlaskiego. 
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i 

promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę 
wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo do wglądu 
do przekazanych danych, a także do ich poprawienia oraz ewentualnego usunięcia. 

7. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr 
osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać treści 
obraźliwych lub niezgodnych z prawdą. 

8. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w 
niniejszym regulaminie. 

9. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do dnia 17 marca 2017 r. na formularzu 
zgłoszeniowym, według wzoru określonego w załączniku nr 1do niniejszego regulaminu, w 
zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomża, ul. 
Kopernika 16, 18-400 Łomża Konkurs Za minutę książka. W kopercie powinna się 
znajdować również płyta lub pendrive z konkursowym filmem odpowiednio zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

10. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2017 r. (data wpływu do bursy). 
11. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. 
12. W ocenie pracy konkursowej Jury będzie brało pod uwagę: pomysłowość, umiejętność 

twórczego wykorzystania limitu 1 minuty, interesujące zaprezentowanie wybranej książki, 
czytelność przekazu, a także walory artystyczne pracy. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
14. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III. 
15. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 6 kwietnia 2017 r. w Bursie Szkolnej Nr 

1 w Łomży 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

Drogi Uczestniku. Przeczytałeś ciekawą książkę? Przeczytałaś książkę, która zmieniła coś 
w Twoim życiu? Książkę, która towarzyszy Ci i wspiera na co dzień? Książkę, której 
treścią i mądrością chciałbyś/ chciałabyś podzielić się z innymi? Ten konkurs daje Tobie 
taką możliwość. 



 

1. Przedmiotem konkursu jest zwiastun filmowy książki, będącej utworem o walorach artystycznych  i 
poznawczych. 

2. Zwiastun filmowy ma zamknąć się w 1 minucie (60 sekund).  

3. Dłuższe prace będą odrzucane. 

4. Film może być wykonany w dowolnej technice (fabuła, animacja poklatkowa). 

5. Prace mają być przesłane na płycie DVD lub pendrive w standardowym formacie wideo mp4, 
mov16:19, mpeg, format DVD. 

6. Ekipy konkursowe mogą liczyć do 4 osób. 
§ 4 

Kontakt z uczestnikami Konkursu 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora: Pani Anety Korytkowskiej  tel. 

86 216-51-75, 502381257 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzyga Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 


